Lista kandydatéw — przedstawicieli organizacji pozarzqdowych zgloszonych do Bielskiej Rady
Dzialalnoéci Poiytku Publicznego drugiej kadencji, zakwalifikowanychdo etapu glosowania
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amazonkom
wsparcie
duchowe
psychiczne,
wspéipracowaé z innymi organizacjami na rzecz oséb
niepeinosprawnych i pracowaé na rzecz poiytku
publicznego, organizowaé spotkania z lekarzami réinych
specjalnoéci, z psychologiem i prowadzié terapig
rehabilitacyjnq.
Kandydat od lat zajmuje siq dziaialnoéciq spoiecznokuhuralnq. Jako jeden z prekursoréw zaiozyi Fundacjg
Gong, pomagajqcq osobom niepcinosprawnym. Organizuje
koncerty, zajgcia artystyczne dla miodzieiy, dzieci,
warsztaty np. fotograﬂczne. Dziaiania pudejmowane przez
kandydata szeroko w P isuja, Si§ w dziaialnoéé rekreacyjna,
naszego miasta.
Wyksztaicenie wyzsze: prawo administracyjne, ekonomiai
Zawéd wykonywany: ksiggowa. Znajomoéé prawa,
ekonomii, rachunkowoéci. Praca: gkiwna ksiggowa w
jednostkach budzetowych, za'mowanie
si ‘? sprawami
J
kadrowyrni, pracowniczymi, prawem pracy.
Praca spoieczna:
- czionek Bielskiej Rady Dziaialnoéci Pozytku Publicznego
I kadencji,
- spoieczny inspektor pracy,
~ iawnik
w Sgdzie Pracy,
- wieloletnia praca w Stowaxzyszeniu Abstynentéwpozyskiwanie funduszy na dziaialnos'c' klubu, pisanie
wnioskéw o dotacje, rozliczanie dotacji, ksiggowanieg
organizacja warsztatéw, terapii wyldadéw osobom
potrzebuja,cym— dzieciom i rodzinom oséb 2 problemami
uzaleinieﬁ,
organizacja
imprez
integracyjnych
dzieciom
i
rodzinom z problemarni uzaleznieri,
i
zalozycielka grup wsparcia dla rodzin
- inicjatorka
dotkni¢tych problemem alkoholowym,
- udziai w szkoleniach i kursach organizowanych przez
Agencje;
Paristwowq
Rozwigzywania
Probleméw
Alkoholowych.
Wieloletnie dos'wiadczenie w pomocy ludziom i rodzinom
2 problemami, pornoc ludziom w wychodzeniu z sytuacji
problemowych i kryzysowychi
Kandydata cechuje wiclka empatia do Iudzi oraz
wrazliwoéé na krzywd; ludzkq i wykluczenie spoieczne.
Miloéé do zwierzqt i pornoc bezdomnym zwierzgtom.
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Dgbowska Alina

Barbara Andrejuk jest osobq komunikatywnq, spolecznic
dziaia w wielu organizacjach, od wielu lat instruktor
harcerski, czionek Komendy Hufca Bielsk Podlaski,
wspéiorganizator wielu zlotéw, ziazéw, biwakéw
harcerskich,
wspétzaiozycielka
Stowarzyszenia
Sympatykéw Chéru Pieﬁni i Taﬁca ,,Wasiloczki”, prezcs
i
Taﬁca
tegoz stowarzyszenia, czionek Chéru Pieéni
,,Wasiloczki”, czionek obecnej kadencji Bielskiej Rady
Dziaialnoﬁci Pozytku Publicznego, ma doéwiadczenie w
pisaniu i realizowaniu zadaﬁ publicznych, uczestniczyla w
warsztatach
dotyczqcych
zarzqdzania
projektami,
ukoﬁczyia warsztaty dla koordynatoréw wolontariuszy w
organizacjach
pozarzqdowych,
ukoficzyla
kurs
koordynatoréw projektéw spolecznych, chgtnie zdobywa
i
nowe umiejtgtnoéci wiedzg, jak réwniez chqtnie dzieli siq z
innymi swoimi doéwiadczeniami.
32 Ian: pracy w zawodzie nauczycielskim, 30 lat pracy
spokecznej w Zwiqzku Nauczycielstwa Polskiego najpierw,
jako zastaypca prezesa, péiniej cztery kadencje na
stanowisku prezesa Ogniska Zwiqzku Nauczycieistwa
Polskiego, dwie kadencje, jako czionek Zarzqdu Oddziaiu
ZNP. Ziota odznaka Zwiqzku Nauczycielstwa Polskiego,
srebme odznaczenie Zasluzony Biaiostocczyinie.
Animatorka kultury, etnolog, instruktor r¢kodzie}a
ludowego, mu2ealnik—kierownik Muzeum w Bielsku
Podlaskim, czionek Podlaskiej Sieci Pozarzqdowej oraz
W¢zia Wsparcia, Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego,
Stowarzyszenia Muzealnikéw Polskich Oddziai Podlaski.
Alina Dgbowska od wielu lat dziaia spoiecznie na rzecz
mieszkaﬁcéw Bielsk Podlaskiego.
Alina Dgbowskajest autorkqi realizatorkzg wielu projektéw
edukacyjnych 0 tematyce kulturalncj oraz dotyczqcych
ochmny dziedzictwa kulturowego rcgionu, jak i
dziedzictwa narodowegoi
Liczne projekty na rzecz miodych Iudzi wyréwnujq ich
szanse w staxcie w dorosie zycie pozwalajqc na zmia.n¢ ich
i
postaw na éwiadome prospoieczne oraz pozbycie si§
komplekséw. W centrum jej dziaialnoéci zawsze jest troska
o zachowanie dziedzictwa kulturowego Podlmia, co
przejawia sig-, w licznych projektach, takich jak: ,,I Ty
moiesz zostaé archeologiem”, ,,Questing — wyprawa
odkrywcéw", ,,Sztuka na walizkach", ,,Drogowskazy”,
zrozumieé zaakceptowaé”,
,,W babcinym kufrze rodzinne spotkania z rq:kodzie}em”,
Dziqki jej zaangaiowaniu bielski r¢cznik ludowy stai si¢
wizytéwka, miasta ja.k i regionu. Powstaly na ten temat
publikacje naukowe we wspélpracy z osirodkami
akademickimi w Polsce i Eiaiorusii
0d 11 lat organizuje z wielkim powodzeniem
miqdzynarodowy konkurs plastyczny ,,Swi¢ty Jan Pawei II
w oczach dziecka".
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